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Februar 2017 / 81. årgang  

 

En hyggestund på årets Nytårstur 

Husk i februar: 

25.2. Fastelavn og grupperådsmøde 

Husk i marts: 

10.3. Banko!!!! 
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Årets Nytårstur: På årets nytårstur, den med det hemmelige program, tog vi denne gang til 

Charlottenlund skov, slotshave og fort.  Vi bussede til fortet og blev delt op i styrbord / bagbord vag-

ter. Vagten bestod af både optier og spejdere. Med GPS skulle de så finde frem til 5 poster, hvor der 

var forskellige opgaver. Der blev konkurreret i kugletrilleri og kast med megapile, frisbee og støvle. 

På post 3 var der frokost og varm kakao, opgaven var den (hvis man havde læst indbydelsen ordent-

ligt) medbragte 1meter lange snor. Der var stor uenighed om, hvor lang en meter er, nogle er meget 

lange. Hele tiden handler det om at være nøjagtig, og derfor er det det hold med de mindste tal der 

vinder. Der mangler desværre data fra det ene hold fra halvdelen af dagen. Derfor er der kun 3 kon-

kurrencer med i optællingen, og vinderen er...................... STYRBORD VAGT!! 

Ærgerligt nok havde vi overset, at busser ikke kører så tit og langt om søndagen og derfor kom vi 

noget for sent tilbage til Svanemøllen, beklager for den kolde ventetid til de fremmødte forældre. 

 BAGBORDS VAGT STYRBORDS VAGT 

1 meter snor Gennemsnit: 204,7 Gennemsnit: 196 

Kugletrilleri Gennemsnit: 264 Gennemsnit: 196 

Pilekast Gennemsnit: 264,5 Gennemsnit: 311 

 

STATIONSVAGT i februar: Spejderne 

”Stationsvagten” skal bla. sørge for toiletpapir, køkkenruller, sæbe, sulfo, rene 

viskestykker og håndklæder og vask af de snavsede og …….!  

Husk dørk-vask! – 1 gang månedligt. 
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HUSK HUSK HUSK:  

 

 

 

 

Lørdag d. 25. feb.kl.10.00 til 14.00,  

holder vi Fastelavn på Stationen for 

alle medlemmer. Dagen byder på fest-

li- ge udklædninger som I kommer med, 

og så er der helt sikkert både varm kakao, og mon ikke der 

også vil være en fastelavnsbolle til maven……  

(Den fulde indbydelse var vedlagt Januarstanderen) 

 

HUSK HUSK HUSK:  

I år vil  

Grupperådsmødet 

Blive holdt d. 25. februar kl. 14.00 – ca. 16.00 lige overfor Gry i ’Sundet’s 

klublokaler på 1. sal! 

Grupperådsmødet er Gruppens Generalforsamling, hvor gruppens arbejde bli-

ver fremlagt sammen med regnskab og budget, og det hele bliver godkendt af 

Grupperådsmødet, der er gruppens øverste myndighed. Mød derfor talstærkt 

op! 

Husk, at forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før mødet, hvis 

de skal behandles. Send dem til Claus: clt@parkmail.dk 

Den fulde indbydelse samt regnskab og budget er vedlagt denne Stander! 

mailto:clt@parkmail.dk
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Hej spejdere :) 

Så er vi rigtigt kommet ind i de mørke vintermåneder, men så er det godt at vi kan var-

me os med Kakao, Knob og Kærlighed.  

Vi forsætter med teori som forbereder jer til nogle super sejlere, til når vi igen skal på 

bølgen blå. 

Vi skal selvfølgelig også lave lidt sjov og ballade, så glæd jer til Fastelavn og gode 

stunder med patruljen.  

Vi er glade for at se så mange af jer i uniformer til vores tirsdagsmøder. For at holde 

det som en blivende standart, vil vi den sidste tirsdag i måneden tjekke at de ligger i je-

res patruljelokaler, både uniform og tørklæde, snorlige.  

Og sidst men ikke mindst, har vi lagt plan for sommertogtet som kommer til at forløbe 

fra fredag d.21/7 hvor vi pakker bådende til dagen efter lørdag d.22/7 hvor vi sejler mod 

det uendelige univers. Hjemkomst træder i sted lørdag d.5/8. Vi glæder os allerede.  

Mange knus fra jeres Ledere, Benjamin, Katrine og Rasmus.  
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Spejdernes program for februar.  

HUSK tilmelding til Ørholm. Tilmeldingsfristen er tirsdag d.21/2 kl.23:30.  

Ligesom på vores juletur ville det være en kæmpe hjælp med kørsel fra Gry til Ør-

holm :)  

Tirsdag 07/2:  Ild under gryderne. Medbring 35 kr. Kontant eller mobilepay på: 

60634563 med en lille besked hvor i står  spejdernavn.  

Tirsdag 14/2:  Teori og spas - Vi kaster os over bøjer og bøger. 

Tirsdag 21/2:  Jungmændene underviser i teori.  

Tirsdag 28/2:  Ørholmforberedelse samt KAGE.  

 

 

 
Nøjagtig opmåling på nytårsturen! 



6 
 
 

OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Februar er i fuld gang og det er vi også. Vi har en masse 

spændende ting foran os, - der er nok at tage fat på. Men først 

skal vi lige byde velkommen til en masse nye ansigter. Vi 

har fyldt næsten op hos Ooptierne, og denne gang har det 

betydet, at vi har hele 5 helt nye Ooptier i blandt os. Det er 

Aleksander, Ida, Rumle, Sofie, & Vilmer, som nu er med om 

onsdagen, og vi byder jer alle sammen velkommen i Gry. Vi håber, at I alle 

sammen får en dejlig tid i Gry med en masse gode og sjove oplevelser. Vi skal 

gøre hvad vi kan for at det lykkedes.   

 

Første opgave vi går i gang med, er vores underholdning til det kommende 

bankospil. Vi skal, - som altid, finde på et eller andet, som vi kan underholde 

med til Gry’s bankospil d. 10. marts. Hvad det skal være, skal I være med til 

at finde på. Vi fordeler snart på hvem der skal lave hvad, så det er vigtigt, at I 

alle ved om I kommer til selve bankospillet d. 10. marts. 

I forbindelse med underholdningen afholder vi vores årlige Ooptiovernat-

nings-weekend. Det er i weekenden før bankospillet d. 3.-4. marts. Her skal vi 

øve det sidste til underholdningen, så vi er helt skarpe til selve den aften hvor 

vi skal opføre det. Men det bliver ikke kun ”hårdt” arbejde med at øve, - vi 

skal også hygge, lege, lave ”nat-biograf” og ikke mindst kåre årets ”BOB-

mester”. Alt i alt bliver det en hyggelig weekend som vi glæder os rigtigt me-

get til. Datoerne har I jo allerede i kalenderen, - det gjorde I da I fik halvårs-

programmet for første halvår 2017 tilbage i december.  

Første arrangement i 2017 var, - som traditionen 

byder, vores fælles Nytårstur sammen med spej-

derne. Vi blev i år ramt lidt af sygdom på dagen, så 

vi var ikke så mange som vi gerne ville have været, 

men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Vi startede 

derfor 13 stk på Svanemøllen Station og tog bussen 

nordpå. Turen var ikke lang, for vi stod af ved 

Charlottenlund Fort. Her blev vi udstyret med en GPS og så gik turen rundt til 

5 poster i Charlottenlund Slotspark. 
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OOPTI - SIDE 
Vi mødtes midtvejs og spiste frokost sammen og endte dagen på toppen af 

Fortet. Her var tiden løbet fra os, så de sidste aktiviteter må vi have til gode til 

en anden gang. I stedet blev det til en kort snak om Fortet og hvad det var en 

del af. Turen hjem med bussen blev desværre til en del ventetid ved stoppe-

stedet, så vi var lidt forsinket til afslutningen. Resultatet af dagen opgaver og 

hvordan det gik, kan alle se på opslagstavlen i tropslokalet. Her kan det ses 

om det var Styrbords- eller Bagbords ”Vagt”, der løb af med dagens sejr. 

 

Lige efter årets Fastelavnsarrangement 

er det tid til vores årlige ”Grupperåds-

møde”, - også kendt som generalfor-

samling eller forældremøde for hele 

Gry. Ooptierne bliver passet, så de 

voksne kan gå til møde. Til mødet kan 

man høre nyt fra alle Grys afdelinger 

og også komme med ris og ros til hvad 

der foregår i Gry i dagligdagen. Vi skal også gennemgå regnskab og godkende 

budget for 2017. Alt det praktiske som vi skal igennem for at følge reglerne. 

Der er her også mulighed for at lade sig vælge til bestyrelsen hvis man har øn-

sker om dette. Tjek den vedlagte indbydelse til dette møde. 

 

Som det sidste skal alle huske, at vi holder ”Vinterferiefri” i uge 7. Her er 

mange på ferie, så vi foreslår, at dem der er hjemme kaster sig over hyggelige 

sysler som fx pandekagebagning, kakaodrikning eller måske en familie-

spilleaften. Er vejret til det kan man også rydde sne, og man må gerne rydde 

for naboen også. 

Glade februarvinterhilsner til alle 

Nils Ole og H.C. 
 

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) 

eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
 

FEBRUAR: 

Ons d. 1. kl. 18.30-20.00 Svømning på Frederiksberg. Fyld lungerne op, 

der skal pustes en del i dag. 

 

Ons d. 8. kl. 18.30-20.00 Så er vi for alvor i gang 

med underholdningen til 

Bankospillet. Vi skal se 

hvad jeres ideer er blevet 

til. Der er kagedag til "CC" 
& Valdemar.  

 

Ons d. 15. kl. 18.30-20.00 ”Ooptivinterferiefritilhjemmehyggeaften” 

 

Ons d. 22. kl. 18.30-20.00 Svømmemøde på Frederiksberg. 

 

Lør d. 25. kl. 10.00-14.00 Fastelavn i Gry. Mød udklædte op på Stationen. 

Medbring godt humør, udklædning og 30 kr. 

 

Lør d. 25 kl.14.00 - 16.00 Grupperådsmøde. Forældre: Mød 

glade op, deltag i årets forældremøde og hør om livets gang 

i Gry 

 

MARTS :  

Ons d. 1. kl. 18.30-20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  

   Der er kagedag til Laust & "Chilli". 
 

Lør/Søn d. 4. - 5.   Ooptiweekend på Stationen. 
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Årets mest festlige Banko finder sted før vi ved af det! 

Sæt kryds i kalenderen d. 10.3.2017! 

 
 

Som altid en fredag aften på Randersgades skole, og som altid med højt 

humør, førsteklasses underholdning og masser af flotte præmier! 

 
 

Grys årlige 

festbanko! 
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Så gik endnu en sejlsæson, og Chr. K blev taget op og dækket ned. 
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Ohøj Søulke 
Efter en forhåbentlig dejlig og hyggelig Nytårsfrokost i sidste uge, kan vi konstatere at 

januar måned er gået, og at vi er nået en måned tættere på foråret. Dagens lyse tid er 

blevet 1 time og 5 min. længere, og dermed kan det vel gibbe lidt i een, for at komme i 

gang med forårsarbejdet på Chr.K. Men der kan jo stadig komme vinter, og så kan vi 

vel pusle med andre hyggelige ting: Skære pæletoppe på optibroer, slibe og oliere, hvis 

det bare er tørvejr, samt udskifte dør i værksted (den nye ankommer 13/3-17). 

Sidste nyt fra " havnefronten": Den nittende januar kom det længe savnede, men reno-

verede udhængsskab op at hænge på dets vante plads. Der mangler vist noget belysning, 

men vi finder vel nogen, der kan sådan noget. 

 Sidste fredagsmøde i år er sat til d. 24/2-2017 kl.18.00, og ikke som beskrevet i refera-

tet fra Admirals-forsamlingen. Der vil blive en lun (varm) anretning; tilmelding nød-

vendig, og så tager vi lige en opfriskning af knob til fastgørelse, og planlægger forårsar-

bejdet. 

I forlængelse af Fastelavns arrangementet d. 25/2-17 er der det årlige Grupperådsmøde,  

kl.ca. 14.00, hvor alle med interesse for GRY, er velkomne. Der skal findes ny Gruppe-

leder, ny Formand og ny Redakteur til "Standeren".  

Det var alt for nu. Vi ses, 

Søulke-hilsen, Jeppe. 
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Københavns II. Søspejdertrop "GRY" 
er en søgruppe under "Det Danske Spejderkorps", Absalon Division.  

Hjemsted: Svaneknoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 3920 6281.  

I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år.  GRY startede som en dren-

gesejlerklub "Her er vi" i 1912 og blev indmeldt i DDS i 1921  
 
Gruppen består af 3 afd.:  

O-optierne (8-12 år)  

holder møder hver onsdag og  

sejler i 12 Opti-joller  

samt 2 Flipperjoller mm. 

Spejderne (12-16 år)  

holder møde hver tirsdag og  

sejler i 4 Svendborgjoller. 

Jungmændene (16-23 år)  

holder møde hver tirsdag og  

sejler i to Drabant 24.  

Lederne sejler i en gaffel-  

rigget Måge og en X-99.  

Til gruppen er desuden knyttet  

en gruppe Søulke, der sej-  

ler i den gaffelriggede Måge.  

 

Kontingent  

Ooptier: 300,-/kvt,  

alle øvrige: 350,-/kvt  

VHF-kaldesignaler  

”Chip”: XPC 8435 

”Kiwi”: XPC 7341 

”Kaos”: XPC 7313 

”Ragnarok”: XPC 8436 

”Antares”: XPA 9423 

”Altair”: XPE 3147 

”Chresten K”: XPE 3148 

Efter 1.1.2015 kan bådene ikke 

længere kontaktes over Lyngby 

radio. 

Søkyndigt medlem  

Henrik Pedersen  

3888 5868 / 29885805  

tinaoghenrik@kabelnettet.dk  

 

Gruppestyrelses for-

mand:  

Claus Laage-Thomsen 

35421103 / 2446 9854 

clt@parkmail.dk  

Gruppeleder:             
Nils Ole Koefoed Jensen 
3879 4044  
nk@dyvekeskolen.dk   

O-optiafdeling:              
Hans Christian Koefoed  
3649 0849  
o-opti@gryspejderne.dk  

Spejderafdeling:  
Benjamin Hansen 60634563,  

  

Rasmus Bæk                    

troppen@gryspejder.dk  

Jungmandsafdeling  

Thor Pedersen   

Sylvester Hoffmann Kock, 

53218780  

JM-lederne@gryspejderne.dk 

 

Søulkene 

Formand:  

Eskild Carlsen 

28444022 

Sekretær:  

Jeppe Jepsen 

30275665 

jeppelarsjepsen@gmail.com 

Gruppens kasserer  

Peter Sande Pedersen  
3874 2989/2714 9036  
sandesil-
ba@gmail.com  

 
Bådfond: GRY-kasserer  
Laurits Hansen 
3626 9503/ 6088 5533 lau-
rits.hansen@privat.tdcadsl.dk 
 
Gruppens banknumre:  

 Gry:  Danske Bank  

                 1551 2077310 

Pladskonto Danske Bank 

1551 10218527  

 Bådfond:  Finansbanken  

  6610 2741030  
 
Skattefri støtte til Gry 
www.betternow.dk/gry 

"Standeren"s redaktion  

Marianne S. Sørensen  
4124 6954  
marianne@psf.nu     

Kartotek "Standeren"  

Hans Christian Koefoed  

3649 0849  

hc@koefoeds.dk     

"Medlemsansvarlig"  

Henrik Holm  

2567 1638 

henrikholms@me.com   

Gruppens hjemmeside.  
www.gryspejderne.dk   

"Standeren"  

er Grys medlemsblad.  

Indlæg sendes til:  

standeren@gryspejderne.dk   

 

Facebook:  

Søspejdertroppen ”Gry” 

   

 

mailto:tinaoghenrik@kabelnettet.dk
mailto:clt@parkmail.dk
mailto:nk@dyvekeskolen.dk
mailto:o-opti@gryspejderne.dk
mailto:troppen@gryspejder.dk
mailto:JM-lederne@gryspejderne.dk
mailto:jeppelarsjepsen@gmail.com
mailto:sandesilba@gmail.com
mailto:sandesilba@gmail.com
mailto:laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk
mailto:laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk
mailto:marianne@psf.nu
mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:henrikholms@me.com
http://www.gryspejderne.dk/
mailto:standeren@gryspejderne.dk

